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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL  

CONSELL CONSULTIU DE COMERÇ DE MOLINS DE REI 

7 de maig de 2018 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió celebrada el 25 de juliol de 2017.  
 

ASSUMPTES A DICTAMINAR 

 
2. Modificació del reglament del Mercat de Venda No Sedentària 
 
3. Modificacions reglament Mercat Municipal.  
 

ASSUMPTES D’INFORMACIÓ 

 
 
4. Concurs d’adjudicacions de concessions administratives al Mercat Municipal. 
 
 

ASSISTENTS: 

Membres del Consell: 

 Sr. Anton Pedrola Garcia, vicepresident del Consell Consultiu de Comerç. 

 Sr. Marc Rebulà i Pujol, vicepresident del Consell Consultiu de Comerç. 

 Sr. Ramon Sànchez Gil, representant del Grup Municipal de la CIU 

 Sr. Oscar Romero Masdeu; representant de l’Associació de Venedors del Mercat 

Municipal de Molins de Rei. 

 Sr. Carles Guilera Poch, vocal; representant del Comerç Local.  

 Sr. Jordi Vilaprinyó i Parellada, vocal; representant de la Unió de Botiguers de 

Molins de Rei.  

 

Membres excusats: 

 Sr. Asier Bayona Garcia, representant del Grup Municipal de la CUP. 

 Sra. Margarida Micolau i Sasot, representant de la Unió de Botiguers de Molins de 

Rei. 

 Sr. Jaume Margarit i Casa, representant de la Unió de Botiguers de Molins de Rei. 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

2 

Plaça de Catalunya, 1  |  08750 Molins de Rei  |  Telèfon 93 680 33 40  |  www.molinsderei.cat  |  sam@molinsderei.cat 
 

 

Altres assistents: 

 Sr. Joaquim Martí Mayol ,  membre de la Unió de Botiguers de Molins de Rei 

 Sra. M.Carme Pi i Ciudad, Directora de Serveis de l’Àrea de Desenvolupament i 

Promoció Estratègica Local.  

 Sra. Núria Massana, Directora de Fira, Comerç, Consum i Turisme 

 Sra. Carolain Ojeda Arancibia, Directora de Mercats i que actua com a secretària 

del Consell Consultiu de Comerç.  

 

2.DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

PUNTS INFORMATS I/O APROVATS 

 

 
1. S’aprova la citada acta anterior dels membres presents al Consell Consultiu de 

Comerç.  
 

2.  S’informa que ha entrat en vigor una nova normativa que afecta a determinats punts 
del Reglament del Mercat de Venda No Sedentària, en concret el que correspon als 
traspassos i a nivell de sancions.  

 
     3.   

- S’ informe que per poder incentivar la ocupació de les parades buides dins el Mercat 
Municipal, s’ha mirat de fer una adaptació tal i com s’està fent a altres Municipis, per 
evitar la lentitud del sistema actual de licitacions. 
- Com que la proposta de redactat crea confusió tal s’acorda canviar el redactat per 
evitar problemes d’interpretació. Es demanarà un informe jurídic i s’enviarà a tots. Es 
tornarà a convocar i queda pendent de dictaminar. 
- S’informa que es vol modificar l’horari comercial, per donar la possibilitat a aquell 
que vulgui obrir al mig dia que ho pugui fer. La modificació del horari queda pendent 
també de dictaminar. Es passarà el redactat a tots els membres. 

 
4.    S’informa que el concurs d’adjudicacions de concessions resta pendent de la finalització  
de l’expedient i que es preveu que a final d’any pugui sortir. 
 
5.  

- Des de l’Associació de Venedors del Mercat Municipal informen que presentaran 
instància amb la petició d’obertura pel dia 23 de desembre. 
 
-Es comenta que el Shopping Night, que aquest any serà el 9 de juny de 21:00 h a 
00:00 hores. 
 
-Es presenta a la previsió de festius del calendari del 2019, en total 12 festius 
nacionals més 2 locals. S’acorda el dia 30 de setembre del 2019 com a festiu a part del 
diumenge de la Fira de la Candelera. 
 


